INFORMATION FRÅN DIN FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
GDPR ERSÄTTER PUL –
Som ni säkert redan vet så ersätts PUL
(personuppgiftslagen) den 25 maj mot EU:s
dataskyddsförordning, GDPR. Arbetet med att säkra
våra processer och lagring av personuppgifter pågår
för fullt. Vi lyder idag under Patientdatalagen och är
skyldiga att journalföra, men vi ser ändå över våra
processer och ser det som en möjlighet att
effektivisera och säkra vårt arbete ytterligare.

ARBETSPLATSNÄRA STÖD BYTER NAMN OCH
BELOPPET HÖJS –
Arbetsplatsnära stöd byter namn till
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och beloppet
höjs till 10 000 kr per anställd och kalenderår.
Bidraget utvidgas också till att även omfatta initiera,
utreda, planera, genomföra och följa upp.
Denna nya förordning ”Förstärkt rehabilitering för
återgång i arbetet” börjar gälla 1 Juli 2018. För
arbetsplatsnära stödinsats som påbörjats före den 1
juli gäller nuvarande regler.
Kontakta oss för mer information och läs gärna mer på
Försäkringskassans hemsida

FLEXIBLA ARBETSTIDER FÖRDEL ELLER NACKDEL –
I vårt förra nyhetsbrev skrev vi om förhållningssättet
till vår digitala arbetsmiljö, mail, telefon och att vara
ständigt uppkopplad. Nu har det kommit rapporter
där man tar upp ämnet och kallar det ”gränslöst
arbetsliv”, en förmån för vissa men stress och ohälsa
för andra. Enligt forskarna är det ofta
arbetstagararen som själv sätter kravet på ständig
tillgänglighet, men att detta medför att arbetsgivaren
behöver vara extra tydlig då det ofta saknas riktlinjer
kring flexibelt arbete.
Vårt program ”En sund digital och mental
arbetsmiljö” innehåller föreläsning om hjärnan på
jobbet, strategier för en balanserad arbetsdag och
individuell träning. För mer frågor kontakta oss.
Rapporterna hittar du här.

ARBETSMILJÖVERKET INSPEKTERAR BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSARBETSPLATSER –
Det är idag förbjudet att hantera asbest utan tillstånd,
men förekommer fortfarande i bl.a. rivningsjobb eller
annan bearbetning i byggsamanhang då det var vanligt
förr.
Med start i mars har Arbetsmiljöverket börjat
inspektera bygg- och anläggningsarbetsplatser med
olika fokus. Man tittar på det förebyggande arbetet
kring exponering av asbest och kvartsdamm. Andra
fokus under inspektionerna är förebyggande arbete
mot belastningsskador och hur arbetsgivaren jobbar
med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vi erbjuder utbildningar i bl.a. systematiskt arbete och
ergonomi. Vi utför och skräddarsyr riskbedömningar
och kommer med konkreta åtgärdsförslag. Eller kan vi
bara vara ett stöd i era arbetsmiljöfrågor.
Läs mer om inspektionerna här.

SOMMAREN NÄRMAR SIG MED STORMSTEG –
Det är snart sommar och semester, V29-30 kommer
mottagningarna ha begränsade öppettider, men
infomailen och växeln kommer vara bemannade varje
dag som vanligt mellan 8-12 och 13-17.
FöretagsHälsan ber er dock att höra av er till oss i god
tid med era ärenden då vi generellt under
semesterperioden har låg bemanning.
Till dess önskar vi er en härlig vår!
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